Aposta connosco polo Comércio Justo porque...

queremos preços justos e transparência nas relações comerciais
não queremos fomentar a exploração das produtoras
queremos respeitar o Meio Natural e dar um trato digno aos animais
não queremos intermediárias entre as produtoras e nós
queremos igualdade entre homens e mulheres
não queremos ser cúmplices da exploração infantil
queremos contribuir ao desenvolvimento das economias locais dos povos
não queremos salários precários
queremos propor uma alternativa ao capitalismo
não queremos produtos transgênicos
queremos promover o consumo consciente e de qualidade

CARTA DE PRODUTOS DE COMÉRCIO JUSTO
Café Biológico. Procedente de cultivos respeituosos com o Meio Natural em que
não se usam pesticidas, herbicidas nem fertilizantes químicos. 100% natural e de
grande riqueza aromática. Pede o teu café só, pingado, com leite...

0,90 €

Cacau Solúvel. De delicioso sabor e alto valor social. O cacau é de Gana e o
açúcar da cooperativa Coopecañera na Costa Rica.

0,90 €

Chocolate quente. Elaborado com cacau puro “El Ceibo” de uma cooperativa boliviana.
Esta cooperativa conta com perto de 1.000 persoas que cultivam o cacau em parcelas
não superiores às 12 hectáreas. Ideal para combater o frio.

1,80 €

Cola 3. Refrigerante de cola elaborado com açúcar de cana, com grande
personalidade e um sabor que não te vai deixar indiferente.

1,20 €

Fruit 3 Limão. Refrigerante com sumo de limão e açúcar de cana integral.

1,20 €

Teretito. Refrigerante de mate inspirado na tradição sul-americana.

1,20 €

Cerveja Mongozo Palma. Versão moderna da cerveja tradicional de Angola.
De aroma frutal e cor da areia vermelha do deserto africano.

1,95 €

Cerveja Mongozo Banana. Tradicional dos Massai no Kénia e na Tanzânia. De cor
amarela e de suave sabor a bananas.

1,95 €

Cerveja Mongozo Quinoa. Tradicional da cultura Inca. A quinoa é conhecida
como “o grão de ouro dos Andes”.

1,95 €

Licor de Cacau. Elaborado com cacau procedente da Cooperativa “Cacao de
Oriente del Perú” que surgiu com o objectivo de proporcionar cultivos alternativos
à coca.

1,50 €

Bebidas Tropicais (Mojito, Caipirinha e Piña Colada). Produtos de grande
qualidade elaborados com métodos artesãos e extractos de frutas naturais.

3,00 €

Chips de Mandioca. Procedente de Indonésia, cumprem os critérios da
Agricultura Ecológica e são elaboradas com óleos de alta qualidade. Podes
experimentá-las em dous sabores: Sabor Natural ou Sabor Barbacoa.

0,75 €

Barrinhas de Mel e Gergelim. Energéticas e saborosas, são elaboradas com
ingredientes de cultivo ecológico.
Chocolates. Deliciosas tabletas de excelente relação qualidade-preço.

Açúcar Panela Bio. Podes adoçar o teu café ou chá com este açúcar natural, elaborado no Equador
pola cooperativa “El Paraíso”. A panela é o suco que se extrai da cana de açúcar, cristalizado só por
evaporação, sem nenhum processo de refinamento nem tratamento químico.

0,75 €

0,75 €

